
APSTIPRINU 

Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” 

direktore A. Sarma 

 

2017. gada 23. martā 

 

Rīgas atklātās sacensības jauniešiem pludmales volejbolā  

„Laimītes BEACH 2017” 

NOLIKUMS 
 

I. Mērķis un uzdevumi 

1. Sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā. 

2. Veicināt pludmales volejbola spēles apguvi. 

3. Noskaidrot labākās amatieru komandas pludmales volejbolā jauniešiem. 

 

II. Organizatori 

4. Rīgas atklātās sacensības jauniešiem pludmales volejbolā “Laimītes Beach 

2017” (turpmāk – Sacensības) organizē Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” (turpmāk – 

BJC „Laimīte”) Reģionālais sporta centrs „Sarkandaugava” (turpmāk – RSC), ar Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 

finansiālu atbalstu. 

 

III. Laiks un vieta 

5. 2017. gada 6. septembrī plkst. 15.00, BJC „Laimīte” Reģionālajā sporta centrā 

“Sarkandaugava” Sarkandaugavas ielā 24, Rīgā. 

 

IV. Dalībnieki 

6. Rīgas amatieru komandas (skolas, BJC, brīvā laika centri, neformālās) 

(turpmāk – Dalībnieki) šādās vecuma grupās: 

6.1. 2002.-2003. gadā dzimuši; 

6.2. 2000.-2001.  gadā dzimuši. 

 

V. Pieteikšanās  

7. Sacensībām piesakās līdz 2017. gada 5. septembrim, plkst.18.00 aizpildot 

pieteikumu (pielikums) un nosūtot to uz e-pastu: ilzespike@inbox.lv  

8. Sacensību dienā Dalībnieki piesakās sekretariātā no plkst. 14.30 – 14.45, uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu un iesniedz pieteikuma (pielikums) oriģinālu, kurā 

Dalībnieka veselības atbilstību sacensībām apliecina ārsta, trenera, vecāku vai aizbildņa 

paraksts. 

 

VI. Sacensību norise 

9. Sacensības notiek pēc pludmales volejbola noteikumiem. 

10. Spēlē piedalās 2 spēlētāji. 

11. Spēlē līdz 2 setu uzvarai un 21 punktam, ar 2 punktu pārsvaru. Ja setos ir 

neizšķirts 1:1, tad spēlē 3 setu līdz 15 punktiem, ar 2 punktu pārsvaru. 

12. Sacensības tiek aizvadītas divās kārtās: grupu turnīrs un vienmīnusa sistēma. 

13. Sacensību izspēli nosaka organizatori, ņemot vērā pieteikto komandu skaitu. 

 

mailto:ilzespike@inbox.lv


VII. Vērtēšana 

14. Par uzvaru (2:0) 2 punkti, par uzvaru (2:1) 2 punkti, rezultāts (1:2) 1 punkts, 

rezultāts (0:2) 0 punktu. Uzvar komanda, kurai lielāks punktu skaits. Vienāda punktu 

skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda rēķinot: 

14.1. Koeficientu: (izdalot visu grupas spēļu iegūto punktu summu ar visu grupas 

spēļu zaudēto punktu summu).Vienāda koeficienta gadījumā augstāku vietu ieņem 

komada, kas uzvarējusi savstarpējā spēlē; 

14.2. Setu attiecību (visi uzvarētie seti mīnus visi zaudētie seti). Augstāku vietu 

ieņem komanda ar vairāk uzvarētiem setiem). 

 

VIII. Apbalvošana 
15. 1.-3. vietu ieguvēji abās vecuma grupās saņem medaļas un kausus. 

 

IX. Citi noteikumi 

16. Dalībnieki pirms Sacensībām tiek iepazīstināti ar drošības un kārtības 

noteikumiem. 

17. Sacensībās dežūrēs BJC „Laimīte” mediķis.  

18. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” prasības. 

19. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

20. BJC „Laimīte” patur tiesības publiskot Sacensību norises fotogrāfijas. 

21. BJC „Laimīte” nenes atbildību par to, ka trešās personas Sacensību laikā 

fotografē vai filmē tajā esošos Dalībniekus. 

 

Spīķe 

29267694 

ilzespike@inbox.lv 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Interešu izglītības metodiskā 

centra Sporta pedagogu metodiskās 

apvienības metodiķis M.Vensbergs 

elektroniski akceptēja 

 2017. gada 9. martā______________ 

SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta Sporta un 

jaunatnes pārvaldes priekšniece 

D.Vīksna ____________________ 

Rīgā, 2017.gada ___._______________ 
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Pielikums 

Rīgas atklāto sacensību jauniešiem pludmales volejbolā 

“Laimītes BEACH 2017” 

 nolikumam 

 

PIETEIKUMS 

 

________________________________________________________________ 

Komandas nosaukums 

 

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati 

Ārsta, trenera, vai vecāka / 

aizbildņa PARAKSTS par 

nepilngadīgā Dalībnieka 

veselības atbilstību 

sacensībām 

1.  

 

  

2.  

 

  

 

Datums _______________  

 

Pedagoga vai trenera: 

___________________/_____________________ 

 

Telefona numurs _____________________ 

 

e-pasts _____________________________ 
 

Spīķe 29267694 

ilzespike@inbox.lv 
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